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 ز:ـذکـت

ارسشموٌتتزیي کتبهْبییسمت کمِ همب     غالهحسیي فزٍتي یکی اس داکتز رفیك اثز « یستسرئبلیشم اسالهی ٍ فلسفِ هبرک»

گَئیْبی اسالهیست ّبی هعبصز در رد فلسفِ هبرکسیشم را هِ دّي شبى کَفتمِ ٍ همب تکیمِ همز      ّزسُهَشکبفی عویك 

 ی آًبى را ثبهت ًوَدُ است.تزیبلیشم دیبلکتیک جْبلت پیشگَم ٍ اصَل هبتجبرة عل

هِ تبخت ٍ تبس ًوبیٌتگبى رٍحبًیت ٍ جْبًبیٌی تَحیتی چَى هطْزی ٍ شزیعتی همِ هبرکسمیشم پبسم     دریي کتبة 

هٌطبمك همب   هِ هتبفشیک ًَع اسالهی در سبیِ فلسفِ هبتزیبلیشم دیبلکتیک درخَر دادُ شتُ ٍ اس هحتٍد آثبریست کِ 

 صَرت گزفتِ است. سهبى هزخَردًیبس 

اس هحمتٍد  حیبتش را ٍلف هببرسُ هزای ٍطي ٍ همزدهش ًومَد. ٍی   حبَة ایزاى هَد کِ هًمالهیَى س ااك فزٍتي رفی

همبهم  رّبمزاى خمبیي آى چمَى طبمزی،      ٍر شت،  خیبًت غطِ گٌتاةتَدُ هَد کِ ٍلتی آى حشة در حشة رّبزاى 

ِ  تب آخز اس حمبًیت کیبًَری ٍ دیگزاى لت علن کزد ٍ  در هزاهز اًحزافبت آى  دٍى هبئَتسِ  هبرکسیشم م لٌیٌیشم م اًتیش

 دفبع ًوَد.حشة 

در . ٍ ..« تمبرییی تزیبلیشم هب»، «دفبع اس هبئَ دفبع اس هبرکسیشم خالق است»در کٌبر اًتشبر آثبر هبًتگبری چَى  ٍی

ّوممت گوممبرد کممِ در شممزایطی کممِ اه زیبلیسممتْب ٍ سممگبى « راُ آیٌممتُ»تشممبر ًشممزیِ هممِ اًآخممزیي سممبلْبی عوممز  

 دررا ایي تبلیغبت کزکٌٌتُ  اس اصَل هبرکسیشمرا هیکَهیتًت، هب دفبع « هزگ هبرکسیشم»هٌیبدگزایش ّوِ رٍسُ طب  

 شکبًت.هیی کوًَیشمدّي دشوٌبى 

ثبهمت لمتم   ٍ  همِ هابهمِ یکمی اس رّبمزاى ع مین       چشن اس جْبى هست ٍلی ًبهش 8991رفیك فزٍتي در ّشتن اگست 

 جٌبش کوًَیستی ایزاى ثبت تبری  گزدیت.

 در ردآگبّی ًس  جَاى اًمالهیَى  ٌت هزدىهل رفیك فزٍتي ٍ هِ خبطزهیبطز ارجگذاری هِ خبطزُ « اًتشبرات هحسي»

پی.دی.ایمف تْیمِ ٍ    علیِ هبرکسیشم، کتبة حبضز را هصمَرت فبیم     هٌیبدگزاجْبلت پیشِ سّزپبشی تئَریسي ّبی 

 هصَرت آًالیي در ختهت عاللوٌتاى لزار هیتّت.

 انتشارات محسن

 2182س تبهبز 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































